


Novos advogados são 

credenciados pela OAB 

Rondônia 

Em solenidade realizada por meio virtual, a fim 

de evitar possível risco de contaminação por 

Covid-19, a OAB Rondônia realizou a entrega de 

credenciais para 32 novos advogados e l estagi

ário. Seguindo os ritos solenes das entregas 

presenciais, os novos advogados foram cumpri

mentados pelo presidente da OAB Rondônia, 

Elton Assis, que ressaltou o papel e as ações da 
• I

Ordem para com os novos advogados e estagia-

rias. 

Continue lendo ... 

OAB Rondônia e TRT14 debatem 
. , . 

sobre a importância do Escr1tor10 

Corporativo e funcionamento das 

salas passivas nas Varas 

o presidente da OAB Rondônia, Elton Assis, solicitou

reunião institucional com o TRT da 14ª Região para 

tratar de diversos assuntos relacionados com a advo

cacia e a Justiça do Trabalho. Foi enfatizada a impor

tância da continuidade da prestação jurisdicional, 

atendendo os preceitos de saúde e segurança de 

todos os atores envolvidos nos processos judicial la

boral no âmbito do Regional Rondônia e Acre. 

Continue lendo ... 
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OAB e Sebrae iniciam diag

nóstico para avaliar a gestão 

dos escritórios de advocacia 

0800 570 0800 1i '9 
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Diagnóstico O�B 

SEBRAE 

Através de uma parceria a ser firmada entre a 

OAB Rondônia e o Sebrae Rondônia, advoga

dos passam a contar com orientações e consul

torias que contribuem para o aprimoramento 
. ' 

dos serviços dos escritórios de advocacia a so-
• I • 

ciedade rondoniense. Para isso foi dado inicio a 

um diagnóstico com o objetivo de identificar 

como anda a gestão desses espaços. 

Continue lendo ... 
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Em tempos de pandemia, 

OABRO e Unir se unem na en

trega de cestas básicas para 

familias carentes 

A OAB Rondônia e a Unir promoveram a entre

ga de mais de 80 cestas básicas para familias 

em situação de vulnerabilidade social em 

Porto Velho. A ação faz parte do projeto de

senvolvido por acadêmicos do curso de Direi

to, na Disciplina de Prática Social, coordenado 

pelo professor Delson Xavier, que conta com 

total apoio da OAB. O presidente da OAB Ron

dônia, Elton Assis, acompanhou a entrega dos 

alimentos. 

Continue lendo ... 

OAB cria tutorial para auxiliar 

advocacia com reuniões e audi

ências virtuais 

10 DICAS PARA REUNIOES 

E/OU AUDIÊNCIAS VIRTUAIS 

Com o objetivo de auxiliar a advocacia a sanar 

dúvidas sobre como se posicionar ante plata

formas para videoconferência, a OAB Rondô

nia disponibilizou um tutorial com 10 dicas im

portantes sobre como proceder em reuniões e 

audiências virtuais. O video apresenta instru

ções a respeito do posicionamento de câmera, 

áudio, iluminação, postura corporal, dentre 

outros aspectos. 
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Tribunal de Ética da OABRO sus

pende advogado por não repas

sar verba de acordo à cliente 

Durante a última sessão do Tribunal de Ética e 

Disciplina (TED) da OAB Rondônia, a l ª Turma 

julgou uma série de processos disciplinares. 

Num dos casos pautados para deliberações, o 

Tribunal condenou um advogado à suspensão 

do exercício profissional pelo prazo mini mo de 

60 dias, além do dever de ressarcir os valores 

pagos pelo cliente, com correção desde o efeti

vo desembolso. 

Continue lendo ... 
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